
Uroczystoœci otwarcia towarzyszy³ wyk³ad pt. Kilka
s³ów o fotografii, który poprowadzi³ Krzysztof Recielski –
speleolog, wieloletni cz³onek i aktywny dzia³acz Speleo-
klubu Warszawskiego, uczestnik wielu wypraw do naj-
g³êbszych jaskiñ œwiata, fotograf i laureat pierwszej nagro-
dy V edycji Miêdzynarodowego Konkursu Fotografii Jas-
kiniowej im. Waldemara Burkackiego w 2004 r.

Niezwykle ciekaw¹ i barwn¹ prezentacjê przedstawi³
tak¿e Pawe³ WoŸniak z Oddzia³u Górnoœl¹skiego PIG-PIB
pt. Jaskinia – geologiczny tunel w czasie i przestrzeni. Pa-
we³ WoŸniak – z wykszta³cenia geolog, z zami³owania spe-
leolog – opisa³ jaskinie jako efekt procesów geologicznych
zachodz¹cych w skorupie ziemskiej, omówi³ powolny pro-
ces ich powstawania oraz specyficzne i delikatne warunki
œrodowiskowe panuj¹ce w ich wnêtrzu oraz zwróci³ uwagê
na koniecznoœæ ochrony tego unikatowego ekosystemu.

Wystawa Podziemne krajobrazy ozdabia ogrodzenie
Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego
Instytutu Badawczego wzd³u¿ ul. Rakowieckiej, i tak jak

inne wczeœniej prezentowane ekspozycje, cieszy siê ogrom-
nym zainteresowaniem, o czym œwiadczy chêæ ich ekspo-
nowania przez ró¿ne instytucje w ca³ej Polsce. Dotychczas
zorganizowane przez instytut wystawy plenerowe by³y
prezentowane m.in. w Bibliotece Uniwersytetu Warszaw-
skiego, na ogrodzeniu Instytutu Warzywnictwa w Skier-
niewicach, w Muzeum Okrêgowym w Sandomierzu, w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Pu³awach, w Oœrodku Kul-
tury Leœnej w Go³uchowie oraz na terenie Najwy¿szej Izby
Kontroli. Niektóre instytutowe wystawy by³y tak¿e ekspo-
nowane za granic¹: w Wielkiej Brytanii, na Litwie i Kubie.
Staj¹ siê one swoist¹ uliczn¹ galeri¹ fotografii i przyci¹gaj¹
oko niemal ka¿dego przechodnia.

Wystawa bêdzie prezentowana do 10 grudnia br. na
ogrodzeniu Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañ-
stwowego Instytutu Badawczego od strony ul. Rakowiec-
kiej. Serdecznie zapraszamy!

Maja Kowalska & Monika Krzeczyñska

Fotografia Dzikiej Przyrody 2009 – wystawa pokonkursowa w Muzeum Ziemi PAN
Warszawa, 1–28.10.2010

Fotografia Dzikiej Przyrody 2009 jest pokonkursow¹
wystaw¹ prezentuj¹c¹ najlepsze na œwiecie fotograficzne
obrazy natury wykonane w ubieg³ym roku.

Rokrocznie od 1964 r. w Wielkiej Brytanii odbywa siê
konkurs fotograficzny Wildlife Photographer of the Year,
organizowany przez BBC Wildlife Magazine oraz Muzeum
Historii Naturalnej w Londynie. Obecnie jest to najbardziej
ceniony i najwiêkszy na œwiecie konkurs w zakresie foto-
grafii przyrodniczej. Jego pok³osiem s¹ coroczne wystawy
pokazywane w kilkudziesiêciu krajach na wszystkich kon-
tynentach. Kolejne edycje ogl¹da rocznie ponad milion
osób na ca³ym œwiecie, w tym 70 tysiêcy w Polsce.

Ekspozycja Fotografia Dzikiej Przyrody ju¿ po raz
ósmy by³a prezentowana w Warszawie, od szeœciu lat
goœciny u¿ycza jej Muzeum Ziemi PAN. W paŸdzierniku
tego roku mogliœmy obejrzeæ 80 niezwyk³ych fotografii,
nagrodzonych i wyró¿nionych w trzynastu kategoriach.
Najlepsze prace wyselekcjonowano spoœród ponad 43 ty-
siêcy fotogramów, wykonanych przez prawie cztery tysi¹-
ce autorów z 94 krajów. Godnym uwagi osi¹gniêciem jest
fakt, ¿e po raz drugi w historii konkursu na wystawie znajdu-
j¹ siê a¿ trzy zdjêcia wykonane przez polskich fotografów!

Bogactwo kolorów œwiata przyrody oddaj¹ przewa-
¿aj¹ce na wystawie fotografie barwne. Obecnoœæ coraz
wiêkszej liczby fotografii czarno-bia³ych zwraca uwagê na
powracaj¹ce zainteresowanie tym, wydaje siê, trudniej-
szym sposobem pokazywania niezwyk³oœci natury. Jak pi-
sz¹ organizatorzy: wystawa, poprzez prezentacjê wybit-
nych fotografii, ukazuje wspania³oœæ, dramaturgiê i roz-
maitoœæ ¿ycia na Ziemi oraz inspiruje coraz to nowe poko-
lenia do tworzenia wizjonerskich i pe³nych ekspresji foto-
graficznych interpretacji natury.

Ju¿ dziœ zapraszamy na nastêpn¹ edycjê wystawy, która
prezentowana bêdzie we wrzeœniu przysz³ego roku w Mu-
zeum Ziemi PAN.

Patronat honorowy nad wystaw¹ w Polsce objêli mini-
ster kultury i dziedzictwa narodowego oraz minister œrodo-
wiska. Organizatorem tournée wystawy po Polsce jest
Agencja Zegart – Jerzy Zegarliñski. Partnerami wystawy w
Polsce s¹ Fundacja Ekologiczna ARKA oraz Izba Gospo-
darcza Wodoci¹gi Polskie, a sponsorem warszawskiego
pokazu – Wydawnictwo Epograf.

Karolina Jackowiak
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Ryc. 1. Piaskowy pejza¿ – Mariusz Oszustowicz (Polska)

Ryc. 2. Filtrowy Las – Lawrence Alex Wu (Kanada)
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